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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 

 
Consiliul Local al Comunei Domnești întrunit în sedin ţă de lucru 

 
Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul de specialitate al Secretarului UATC Domnesti; 
• Avizul favorabil ANFP nr. 7649/2018 pentru proiectul planului de ocupare a funcțiilor 

publice aferente anului 2018;  
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Prevederile art. 36, alin. (2) litera a) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;           
• Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice aprobate prin 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006, 
 

În temeiul art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,       

  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Domnești, precum și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidență a Persoanelor Domnești pentru anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul Comunei 
Domnești prin aparatul de specialitate. 

 
Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor, 

prin grija Secretarului UATC Domnești. 
 
 

              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                        NĂSTASE VICTOR         
 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                      /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                   COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
Nr. 21 
Adoptată în şedinţa ordinară din 23.02.2018 
Cu un nr. de  15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține” 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri                                        
 


